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Skala 1:25000
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del 2
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1. Västra Täby

1. Ängsullsvägens naturpark

Äng

sull

svä

gen

Vallatorp
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)RUQOlPQLQJVRPUnGH
Västra Täby

Beskrivning

Skala 1:2000

Ägare: Täby kommun

Blandskog med främst granar och stora tallar. Träd i alla skikt. I västra delen
av området växer många stora aspar med en stor andel gran i underskiktet.
'HW¿QQVRFNVnHQVWDNDVW|UUHHNDUVlOJDURFKKlJJDULEXNHWW2%6)OHUD
fornlämningar.
x
x
x
x
x
x

Mål

%ODQGVNRJPHGHWWVWRUWLQVODJDYO|YWUlG
Träd i alla skikt
)ULVWlOOGDHNDU
)ULVWlOOGDVWRUDWDOODU
Många stora grova aspar
'|GYHG

)ULKXJJHNDURFKWDOODU
*DOOUDU|MERUWJUDQDUVRPNRQNXUUHUDUPHG
GHVWRUDDVSDUQD2%6*UDQDUQDYl[HUIRUW
här.
6NDSDHWWO|YULNWJOHVWEU\QPRWlQJHQPHG
dammen.
9LGU|MQLQJJ\QQDKlJJRFKVlOJ

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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= Stensträng (fornminne)

Ängsullsvägens naturpark (1,3) ha

(Övergripande)

Åtgärder

gen

5|MQLQJJDOOULQJ 

1. Västra Täby

2. Vallatorpsängens naturpark
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

2. Vallatorpsängens naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Vallatorpsängens naturpark (1,0) ha

Ägare: Täby kommun

Yta 1:
Glest stående stora granar, tallar och aspar. I brynet mot ängen växer unga
aspar, tallar och granar bitvis tätt. Aspar har vandrat in på gräsytan. I den
smala delen växer mest sälg och björk.
Yta 2:
Långsmal lägre åsrygg bevuxen med stora grova tallar. I underskiktet växer
HQEXVNDUU|QQRFKJXOOUHJQ(WWInWDOVPnJUDQDURFKVPnEM|UNDU¿QQVRFNVn
Yta 3:
+|JDVPDODWDOODUPHGHWWPHOODQVNLNWDYJUDQ1lUPDVWIRWEROOVSODQHQ¿QQV
två grupper av gråal. Enstaka ekar och sälgar längs gångväg.
Yta 1:
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
Yta 3:
x
x
x

Friställda barr- och lövträd
Underskikt i grupper av alla trädslag
Enbuskar
Friställda stora grova tallar
Enbuskar, gullregn och rönnbuketter
Enstaka björk och små granar
Algrupper
Tallgrupp med underskikt av gran
Fritt stående ekar, sälgar och enstaka gran

Yta 1:
Röj/gallra bort asp som konkurrerar med
andra träd och växer på ängen.
Röj/gallra i täta grupperna av unga granar
och tallar.
Yta 2:
Gallra bort granar som växer in i tallkronor.
Röj lätt i underskiktet vid tomtgränserna.
*\QQDU|QQRFKVlOJ
Yta 3:
Gallra bort gran som växer in i tallkronorna.
Om det behövs glesa ur algrupperna och
friställ ekar.

Fördjupad naturparksplan
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Vallatorp

5|MQLQJ 

Gallring (2025)

1. Västra Täby

3. Gökärtsvägens naturpark
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= Fornlämningsområde

Skala 1:2000

= Stensträng (fornminne)
Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby

3. Gökärtsvägens naturpark
Västra Täby

Gökärtsvägens naturpark (4,0) ha

Beskrivning

Blandskog med träd i alla skikt. Stora tallar, granar och aspar i övre skiktet.
8QGHUVNLNWHWGRPLQHUDVDYJUDQRFK¿QQVLKHODRPUnGHW'HW¿QQVlYHQDVS
tall, sälg och björk i underskiktet. Gott om stora grova aspar och även en
grupp alar.
Berghäll med timrat vindskydd och en kälkbacke. Mot villor i norr
(Ängsullsvägen) växer tät ungskog av björk, asp och sälg med ett underskikt
DYVPnJUDQDU'|GYHG¿QQVRFKInUJlUQD|ND
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
x
x
x
x
Yta 2:
x
Yta 3:
x

Ägare: Täby kommun

Stora tallar, granar och lövträd
Träd i alla skikt
Glesa bryn bakom husen
/LJJDQGHRFKVWnHQGHG|GDWUlG

Gles barrblandskog
Friställda stora tallar
(QVWRUIULVWlOOGHQEXVNH
(QVWDNDIULWWVWnHQGHO|YWUlG
Underskikt med tall, björk och rönn
Små granar i grupp
Liggande död ved
Litet alkärr
Grova gamla aspar med underskikt av små granar

Höggallra gran som växer upp i andra träd.
Röjning/gallring (2015)
Speciellt i stora tallar och lövträd.
Glesa ur ungskog och aspgrupper mot husen
och Kristinebergsvägen.
Yta 1:
Friställ stora tallar.
Röjning (2025)
5|MIUDP¿QDVPnWDOODU
5|MIUDP¿QDO|YWUlG
Skapa grupper av lövträd, gynna rönn och
björk, och gran i underskiktet.
Glesa bryn/kanter mot vägar.
Yta 2:
Gallra bort gran och asp som konkurrerar
med alarna.
Yta 3:
Höggallra gran i och runt gruppen med stora
aspar.

Fördjupad naturparksplan
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Vallatorp

1. Västra Täby

4. Vallatorpsvägens naturpark
Va l l a

torps

Vallatorp

vägen

Od

svä
ling

gen

Skala 1:3000
Västra Täby

Vallatorpsvägens naturpark (1,0) ha

Beskrivning

6PDOQDWXUSDUNPHOODQWYnROLNDERVWDGVRPUnGHQ,KHODRPUnGHW¿QQVVWRUD
gamla tallar. De växer både fritt stående och ihop med gran i olika skikt. I den
smalaste delen av området växer enbart lövträd av olika sorter mycket tätt
och risigt. På höjden närmast Täbyvägen växer höga granar mellan tallarna.
Underskiktet är tätast längs kanterna. Mittdelen av området åtgärdades 2010.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Friställda stora tallar
Friställda lövträd
Granar i alla skikt
Varierat underskikt, blandade trädslag och olika täthet
Liggande död ved

Röj/gallra i den smala risiga lövträdsdelen.
Röj/gallra kanterna mot gångvägar.
Gallra bort enstaka granar som konkurrerar
med tallar. Lägg ner stående stora döda träd
där träden innebär en säkerhetsrisk.

Röjning/gallring (2015)

Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby

5. Vallatorpsskolans naturpark
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Klöv
er va
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n
Skala 1:2000

= Stensträng (fornminne)
Västra Täby

Vallatorpsskolans naturpark (1,2) ha

Beskrivning

*OHVJHQRPVLNWOLJEDUUEODQGVNRJPHG|YHUYlJDQGHWDOO/|YWUlG¿QQVL
EU\QHQ0\FNHWJOHVWWLOOQlVWDQREH¿QWOLJWXQGHUVNLNWPHGHWWInWDOVPn
granar. Död ved. Barnens lekskog.
x Gles blandskog
x )|U\QJULQJXQGHUVNLNWDYVPnWUlGLJUXSSHUI|UQlVWDJHQHUDWLRQV
stora träd
x Liggande död ved

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

/lJJRPNXOOVWnHQGHG|GDHOOHUGnOLJDWUlG
där träden innebär en säkerhetsrisk.
5|MERUWDVSVO\LNDQWHUQDYLGEHKRY

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
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Ägare: Täby kommun

Röjning (2015)

1. Västra Täby

6. Dragonens naturpark
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Skala 1:3000
Västra Täby

Dragonens naturpark (3,4) ha

Beskrivning

Härlig barrblandskog med storskogskänsla. Stora tallar, stora granar och en
JUXSSPHGVWRUDDVSDU¿QQV'HW¿QQVlYHQWlWDUHSDUWLHUPHGVW|UUHJUDQDU,
XQGHUVNLNWHWYl[HUPHVWJUDQPHQlYHQU|QQRFKHQEXVNDU'|GYHG¿QQV

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog med naturskogskaraktär
)ULVWlOOGDJURYDJDPODWDOODU
Träd i alla skikt
'|GYHG

Yta 1:
x Stora grova aspar med enstaka småträd i underskiktet
x (Q|SSHQJOlQWDLQYLGDVSDUQD
3ORFNKXJJQLQJLDOODWUlGVNLNWI|UYDULDWLRQ
)ULKXJJVWRUDWDOODU
Glesa ur kantzoner/bryn.
Yta 1:
Gynna de stora asparna.
Avverka träd om konkurrerar med asparna
och mellanstora granar.

5|MQLQJEU\Q 

Gallring/plockhuggning (2025)

Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby

7. Brobykulle naturpark
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ägen
Skala 1:1000
Västra Täby

Brobykulle naturpark (0,3) ha

Beskrivning

På östra sidan av gångvägen växer stora greniga tallar. Mot Bergtorpsvägen
VWnUGHWXQJDWDOODUP\FNHWWlWW'HW¿QQVHQVWDNDJUDQDUQ\SRQEXVNDU
fruktträd och ett stort ”ekskelett”.
9lVWHURPJnQJYlJHQ¿QQVÀHUDIUXNWUlGRFKWlWWXSSVODJDYDVSVO\
spireabuskage, en stor tall och några popplar.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

48

Friställda skogsträd av olika sorter
)ULWWVWnHQGHIUXNWWUlG
Stående döda träd
(WWunderskikt med småträd ståendes i grupper

*DOOUDU|MEODQGDVSDUQDPHOODQIUXNWWUlGHQ
)ULKXJJGHQG|GDHNHQRFKGHJUHQLJD
gamla tallarna.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan

Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2015)

1. Västra Täby

Lövbrunna

Tä
b

yv

äg

en

8. Agronomvägens naturpark

Ag ron om vä ge n
Skala 1:1000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Agronomvägens naturpark (0,5) ha

Ägare: Täby kommun

Gles barrblandskog med mera tall än gran. I kanterna växer det nyponbuskar
och lövträd. Underskikt av gran, enbuskar, rönn och små ekar. Liggande och
stående död ved. Kanten/brynet mot de nya husen är ganska risig med trasiga
träd och asp/sälg sly. Lekskog.
x
x
x
x

Barrblandskog med stora friställda tallar
Underskikt med små granar i grupp, tallar, små ekar och rönnbuketter
Fina lövträd i kanterna/brynen
Liggande död ved

Gallra bort gran som växer in i tallkronorna.
Röj och gallra i brynen mot ängen i öster
och mot de nya husen i väster.
Röj vid behov i underskiktet enligt målen.

Röjning/gallring (2015)

Fördjupad
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1. Västra Täby

9. Nya Täbyvägens naturpark
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Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Nya Täbyvägens naturpark (0,4) ha

Yta 1:
(QJUXSSPHGVWRUDWDOODURFKHQJUXSSPHGVWRUDJUDQDU,XQGHUVNLNWHW¿QQV
JUDQEM|UNRFKHQVWRUJUXSSXQJWDOODU(QVWDNDVWRUDVlOJDU¿QQVLRPUnGHW
Yta 2:
+|JDWDOODURFKEM|UNDUYl[HULHQEUDQWVOlQWQHUPRWJnQJYlJHQ(QVWDND
VW|UUHJUDQDU¿QQVRFNVn,PHOODQRFKXQGHUVNLNWHWYl[HUJUDQDU. Nedanför
EUDQWHQ¿QQVHQJUXSSPHGVWRUD¿QDDVSDU6lOJDUYl[HUIULWWVWnHQGHRFKL
bukett i områdets kanter.
Yta 3:
7lWVO\RFKXQJVNRJDYEM|UNRFKVlOJ
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

)ULVWlOOGDWDOODUVWRUDRFKVPn
Granar i alla skikt
Stora aspar
Björkar i alla skikt
Stora sälgar
Liggande död ved

Aspar röjdes/gallrades i yta 2 2010
Frihugg tallar.
*\QQD¿QDVlOJDUYLGU|MQLQJ

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
50

Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2015)

1. Västra Täby

10. Skylvägens naturpark

Erikslund

Be
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en

S k y lv ä g e n
Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Skylvägens naturpark (0,4) ha

Ägare: Täby kommun

(QJUXSSPHGVWRUD¿QDDVSDUPHGXQGHUVNLNWDYVlOJRFKVPnJUDQDU. Nära
fotbollsplanen växer ett tätt uppslag med små aspar och sälgar. På resten
av området växer stora granar och enstaka tallar i rad på båda sidor av
gångvägen.
x
x
x
x
x

Stora aspar i grupp med ett glest underskikt
%DUUWUlGLÀHUDVNLNW
)LQDIULVWlOOGDVlOJDU
Rönnbuketter
/LJJDQGHG|GYHG

5|MRFKIULVWlOOGHXQJDDVSDUQDRFK
sälgarna.
5|MXQGHUVNLNWHWXQGHUGHVWRUDDVSDUQD
)ULVWlOORPEHKRY¿QQVQnJRQDYWDOODUQD

5|MQLQJJDOOULQJ 

Fördjupad
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1. Västra Täby

11. Erikslundsvägens naturpark
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Skala 1:2000
Västra Täby

Erikslundsvägens naturpark (0,4) ha

Beskrivning

Smal slänt med ett övre skikt av tall. Många olika sorters buskar och vildapel.
Rönnbuketter, sälg och asp i olika storlekar. Granar som växer in i andra träd.
x Fritt stående träd
x Avgränsade buskage
x Friställda rönnbuketter och enbuskar

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Skapa parkkaraktär.
)ULKXJJGH¿QDVWHH[HPSODUHQEODQGGH
stora träden, gynna tall före gran.
Röj fram tydliga buskage/grupper av
VOnQElUQ\SRQÀlGHURFKYLOGDSHO

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2015)

1. Västra Täby

12. Erikslundsskolan naturpark
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Skala 1:3000

Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby

12. Erikslundsskolans naturpark
Västra Täby

Erikslundsskolans naturpark (3,9) ha

Beskrivning

%DUUEODQGVNRJPHGVWRUDJDPODWDOODU*UDQDU¿QQVLDOODVNLNWPHQLQWHL
de högre belägna delarna av området. På berghällarna är tallarna lågvuxna
RFKXQGHUVNLNWHWJOHVW'HInWDOVWRUDO|YWUlGVRP¿QQVLRPUnGHWYl[HUQlUD
gångvägar eller gräsytor. Norr om skolan leker barnen mycket i skogen och
LQJHWXQGHUVNLNW¿QQV

Mål

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

x Barrblandskog med tall och gran i alla skikt
x Friställda stora gamla tallar
x Framröjt underskikt i bra skick för nästa generations skog
x Friställda stora lövträd
xFriställda rönnbuketter och enbuskar
x Döda träd (liggande där träden kan utgöra en säkerhetsrisk)

(Övergripande)

Yta 1:
x Stora lövträd (sälg, asp och björk)
x Framröjda utvalda årsskott för framtidens träd
Gallra bort gran som konkurrerar med de
Gallring/röjning (2015)
stora tallarna.
Röj kanterna för insyn i skogen.
Röj i det täta tallunderskiktet för bättre
överlevnad av de små träden.
Gynna tall, men skapa även grangrupper.
Yta 1:
Gallra bort all gran och tall.
Friställ de stora lövträd som står för tätt.
5|MIUDP¿QDXQJDO|YWUlGJ\QQDU|QQVlOJ
och ädellöv.
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Erikslund

1. Västra Täby

13. Hagbyvägens naturpark
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby

13. Hagbyvägens naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Hagbyvägens naturpark (3,8) ha

Ägare: Täby kommun

Tre områden vid korsningen Hagbyv/Täbyv varav ett är lövskogsområde.
Yta 1: Ett övre skikt med tall och björk med gran och ett mellan/underskikt
med gran. Träden växer ganska tätt med ett intryck av naturskogskaraktär.
Tallhällmarkskaraktär på berget i områdets centrala del. Här består
underskiktet av enbuskar och små rönnar.
Yta 2: Långa smala tallar med inslag av gran, asp och björk. Påbörjad
VMlOYJDOOULQJ%ODQGWDOODUQDQlUDYLOORUQD¿QQVHWWPLQGUHDONlUUPHG
långsmala alar vars grönkronor är högt upphissade. Underskikt består av gran.
På hällmarken ovanför står träden glesare.
Yta 3:7lWRJDOOUDGDVSVNRJPHGHQVWDNDWDOODUEM|UNDURFKVlOJDU*UDQ¿QQV
i alla skikt. Lutande och liggande död ved gör att området ser risigt ut. Här är
P\FNHWOlPSOLJWDWWVNDSDÀHUDVWRUDJURYDDVSDU
Yta 1:
x
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x
x
Yta 3:
x
x
x

Blandskog med stora tallar, granar och björkar
Underskikt av gran
Tallhällmarksskog med underskikt av enbuskar och små rönnar
Död ved, liggande och stående
Blandskog med övervägande tall
Små granar i underskiktet
Mindre alkärr med alar i alla skikt
Glesare skog på hällmarken/kullen
Död ved, liggande och stående
Stora grova aspar med ett underskikt av små aspar och granar
Enstaka stora barrträd
(QVWDND¿QDIULVWlOOGDVlOJDURFKEM|UNDU

Yta 1:
Gallra bort granar som stör i tallkronor och
granar som står för tätt.
Röj i kantzon mot vägarna.
Yta 2:
Gallra försiktigt i det täta tallområdet.
Gallra bort andra sorters träd förutom al
som ska gynnas i kärret.
Yta 3:
*DOOUDU|MIUDP¿QDDVSDU
Lägg omkull döda lutande träd
Ta bort mellangranar och spara de minsta
granarna.
Röj/rensa/glesa ur i kanterna.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Vallabrink

5|MQLQJJDOOULQJ 
Området 2 och 3 prioriteras.

1. Västra Täby

Vallabrink

K li p p v ä g e n

14. Klippvägens naturpark

Br in kv äg en
Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Klippvägens naturpark (3,0) ha

Ägare: Täby kommun

Tallskog med mer eller mindre öppna hällar i naturparkens mitt . I området
¿QQVHWWDQWDOVWRUDWDOODU*UDQDU¿QQVLDOODVNLNWQHGDQI|UEHUJHWRFKOlQJV
RPUnGHWV\WWHUNDQWHU(WWJOHVWXQGHUVNLNWDYEM|UNRFKU|QQ¿QQVLKHOD
RPUnGHW/LJJDQGHRFKVWnHQGHG|GYHG
x
x
x
x
x
x

Tallskog med tallar i alla skikt
Fritt stående stora gamla tallar
Granar i alla skikt men betydligt färre i antalet än tallarna
'|GYHGOLJJDQGHRFKVWnHQGH
5|QQEXNHWWHU
(QVWDNDEM|UN

5|MERUWDVSRFKEM|UNVO\LHQWUpHUQD
*\QQDU|QQRFKWDOOYLGU|MQLQJ
Gallra bara bort gran som konkurrerar med
tallar.

5|MQLQJJDOOULQJ 

Fördjupad
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1. Västra Täby

15. Almvägens naturpark
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Skala 1:3000

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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1. Västra Täby

15. Almvägens naturpark

Vallabrink

Västra Täby

Almvägens naturpark (2,2) ha

Beskrivning

2PUnGHWSUlJODVDYWDOORFKWDOOKlOOPDUNVVNRJ0HOODQYLOODWRPWHUQD¿QQV
höjder med berghällar och stenar med lågväxande gamla tallar. I naturparkens
OlJUHGHODURFKLVOXWWQLQJDUQDlUWDOODUQDVWRUD+lU¿QQVHWWLQVODJDYJUDQ
RFKO|YWUlG'lUQDWXUSDUNHQEOLUVRPVPDODVWEDNRP3RUI\UYlJHQ¿QQVÀHUD
tallar med pansarbark vilket tyder på mycket hög ålder. Underskiktet består av
HQEXVNDUU|QQEM|UNRFKJUDQ9LGJnQJYlJDUQD¿QQVXSSVODJDYDVSLROLND
skikt. Toppkapade björkar och granar intill Porfyrvägen.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Tallar i alla skikt
Friställda gamla tallar
Små grupper av framgallrade aspar
Underskikt av rönnbuketter, små granar och björk
Stora granar ståendes enskilda eller små granar i mindre grupper
Död ved, liggande och stående

Gallra och röj bort i stort sett alla granar och Gallring/röjning (2015)
aspar som inte står i avgränsade grupper.
Gynna små tallar, rönnar och björkar.
Tag bort träd som konkurrerar med gamla
tallar.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

16. Brinkvägens naturpark
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Skala 1:2000

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
60

1. Västra Täby

16. Brinkvägens naturpark

Vallabrink

Västra Täby

Brinkvägens naturpark (2,5) ha

Beskrivning

Långsmalt område med både löv- och barrskog. Det öre skiktet består mest av
VWRUDJDPODWDOODU,GHWXQGUHVNLNW¿QQVWDOOJUDQRFKEM|UN%LWYLVP\FNHW
WlWW,RPUnGHWQlUPDVWVNRODQRFKIRWEROOVSODQHQ¿QQVÀHUDVWRUDVlOJDU
DVSDU PHGERKnO RFKEM|UNDU,VDPPDRPUnGHlUXQGHUVNLNWHWP\FNHWJOHVW
eftersom barnen leker i skogen.

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

x
x
x
x
x

Ägare: Täby kommun

Barrblandskog
Stora friställda gamla tallar
Genomsiktlig skog intill gångvägar/skola
Grupper av lövträd
Rönnbuketter

5|MLXQGHUVNLNWHWJ\QQDWDOORFKU|QQ
Gallra bort träd som inkräktar i de stora
tallarnas kronor.
5|MIUDP¿QDJUDQDUVWnHQGHVLJUXSSHOOHU
HQVNLOWPHQHMI|UQlUDJnQJYlJDU
*DOOUDRFKU|MIUDP¿QDEM|UNDUDVSDURFK
sälgar.

5|MQLQJJDOOULQJ 
* i delar av området klipps
gräset.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

17. Naturpark Ensta hållplats
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Skala 1:2000

1. Västra Täby

17. Naturpark Enstahållplats
Västra Täby

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ensta

Naturpark Enstahållplats (0,3) ha

Ägare: Täby kommun

Yta 1: Asppelarsal med en mindre tallgrupp och ett underskikt av sälg och
KlJJ(QVWDNDU|QQDU¿QQVRFNVn
Yta 2: 6PDOJU|QNRUULGRUPHOODQMlUQYlJHQRFK,OOHUYlJHQEHYX[HQPHG
VWRUDK|JDWUlGDYROLNDWUlGVODJ,GHQEO|WDUHGHOHQPRWQRUUYl[HUDODUPHG
XSSKLVVDGHJU|QNURQRU8QGHUGHVVDYl[HUKlJJRFKJUDQ'HW¿QQVHQJUXSS
PHGVWRUDJUDQDURFKlYHQHQJUXSSPHGVWRUDDVSDU,JUXSSHUQD¿QQVRFNVn
QnJRQHQVWDNDVWRUWDOO0HOODQVNLNWHWEHVWnUDYJUDQDVSDOEM|UNO|QQRFK
sälg.
Yta1:
x
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x
x
x

Stora grova aspar
Stora grova tallar
8QGHUVNLNWPHGEXNHWWHUDYVlOJKlJJRFKU|QQ
Hålträd
Grön korridor som skydd mot järnvägen
Träd i alla skikt
Trädgrupper av samma trädslag (al, asp, tall)
Blandskogsgrupper
Fritt stående träd
Liggande döda träd

Yta 1: Gallrad 2010.
Yta 2: Svag röjning/gallring för att gynna
friska stadiga träd.
Lägg ner stående döda träd.
Boende vill ha insynsskydd mot tåget.

Röjning (2015)
Yta 1 ingår i den årliga
slyröjningen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

18. Brobyvägens naturpark
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n
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n
Skala 1:3000

Västra Täby

Beskrivning

Brobyvägens naturpark (3,9) ha

%DUUEODQGVNRJUXQWHQNDOEHUJWRSSPHG¿QXWVLNW'HQYlVWUDVLGDQlU
P\FNHWEUDQW+lU¿QQVHQVWRUDQGHOJUDQlYHQRPWDOOHQlUGHWGRPLQHUDQGH
WUlGVODJHWL|YUHVNLNWHW*UDQHQYl[HULWlWDJUXSSHULGHWXQGUHVNLNWHW
Riktigt stora granar växer intill Sälgvägen som delar området på mitten. På
EHUJHW¿QQVOnJYX[QDWDOODURFKHWWJOHVWXQGHUVNLNWPHGU|QQRFKHQEXVNDU
gYHUKHODRPUnGHW¿QQVHQVWDNDEM|UNDU
x
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Barrblandskog med naturskogskaraktär
)ULWWVWnHQGHVWRUDJDPODWDOODU
%M|UNVWnHQGHVLJUXSSRFKHQVNLOW
Täta grupper av små granar
'|GDWUlGOLJJDQGHRFKVWnHQGH
)ULVWlOOGDU|QQEXNHWWHURFKHQEXVNDU

)ULVWlOOVWRUDWDOODU
6YDJJDOOULQJLPHOODQRFKXQGHUVNLNWHWI|U
att utveckla nästa generations träd.
*\QQDU|QQDURFKHQEXVNDU

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

*DOOULQJ5|MQLQJ 

1. Västra Täby

19. Turebergsvägens naturpark
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Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Turebergsvägens naturpark (0,3) ha

Ägare: TFAB

En liten grönyta intill Roslagsbanan och Turebergsvägen, med två trädgrupper.
Mellan trädgrupperna växer ett tätt uppslag med asp och björk. Längs
0nUGYlJHQ¿QQVHQUDGVWRUDJUDQDURFKHQJUXSSPHGEM|UNDURFKVlOJDU
QlUPDVWMlUQYlJHQ'HW¿QQVlYHQHWWJXOOUHJQVEXVNDJHRFKHWWN|UVElUVWUlG
Intill Turebergsvägen växer ett par stora tallar och i hörnet Turebergsvägen/
Stockholmsvägen en tät grupp med unga tallar. Bland de stora tallarna växer
QnJUDEM|UNDURFKLXQGHUVNLNWHW¿QQVU|QQKlJJRFKHN(QVWDNDJUDQDUE|UMDU
växa in i de andra trädens kronor.
x
x
x
x
x

Välutvecklade stadiga träd (tall, björk, ek, hägg, rönn, asp)
Stora granar på rad
Utvalda lövträd (björk, hägg, rönn, asp)
Enstaka små granar mindre än 3 m
Liggande döda träd

Gallra bort granar som växer in i andra träds Röjning/gallring (2014)
kronor längs Turebergsvägen.
Röj fram lämpliga exemplar för framtida
lövträdsgrupper i områdets mitt. Se målen.
Gynna de gamla granar som står på rad och
gallra bort lövträd som konkurrerar hårt
med dem.
/lJJRPNXOOG|GDWUlGRPVnGDQD¿QQV
Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

20. Hasselleken

Ella park
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Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Hassellekens naturpark (0,4 ha)

1DWXUSDUNHQOLJJHUVRPHQUDPUXQWIRWEROOVSODQHQ+lU¿QQVVWRUDWDOODUPHG
LQVODJDYJUDQDURFKHQJUXSSEM|UNDUPRW7XUHEHUJVYlJHQ,XQGHUVNLNWHW
¿QQVVlOJHNKlJJRFKHWWInWDOKDVVHOEXNHWWHU%ODQGWUlGHQ¿QQVHQOHNSODWV
PHGÀHUDOHNUHGVNDS
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Stora gamla tallar
%M|UNJUXSSPHGEM|UNDULDOODVNLNW
)ULWWVWnHQGHVW|UUHVlOJDU
)ULVWlOOGDKDVVHOEXNHWWHURFKKlJJLXQGHUVNLNWHW
(WWInWDOVPnJUDQDU IUlPVWPRW7XUHEHUJVYlJHQ

Svag gallring i björkgruppen för bra
kronutveckling.
5|MQLQJLXQGHUVNLNWHWI|UDWWJ\QQDKDVVHO
sälg, tall och gran.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
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Ägare: Täby kommun

Gallring/Röjning (2015)

1. Västra Täby

21. Sopranleken

Ella Park
So pr an vä ge n

B ar yt o n vä g en

Milstens

vägen
Skala 1:2000

Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Sopranlekens naturpark (0,9 ha)

Ägare: Täby kommun

Blandskog med tall och björk i det övre skiktet. Ett mellanskikt av gran och
HQVWDNDHNDU0RWYLOORUQDLV|GHU¿QQVHQJUXSSDYVW|UUHO|YWUlG DOVlOJ
asp, fågelbär) Underskiktet är bitvis tätt och består främst av rönn, hägg,
VlOJRFKO|QQ,RPUnGHW¿QQVHQVWDNDG|HQGHEM|UNDUYDUDYHQP\FNHWQlUD
IRWEROOVSODQHQ*nQJYlJRFKOHNSODWV¿QQVLRPUnGHWVRPRFNVnJUlQVDUWLOOHQ
förskola.
x
x
x
x

Talldominerad blandskog
Lövskogsdunge i söder
Trädslag i alla skikt
Liggande döda träd

Röj i underskiktet speciellt längs
gångvägen.
Gynna rönn och ek.
Lägg omkull döende björkar eftersom
många barn rör sig i området.
Gallra bort träd som stör i tallkronorna.

Röjning/gallring (2015)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

22. Milstensskolans naturpark

Fjätursväg

Skarpäng

en

Skala 1:2000
Västra Täby

Milstensskolans naturpark (1,0) ha

Beskrivning

Barnens lekskog. Barrblandskog med stora gamla tallar och ett inslag av gran.
Ett sparsamt underskikt med björk, ek, rönn och enbuskar. Övre skiktet är
ELWYLVOXFNOLJW8QGHUNUDIWOHGQLQJHQYl[HU¿QDHQEXVNDURFKJUXSSHUPHGHWW
tätt uppslag av björksly.
,|VWUDGHOHQPRW)MlWXUVYlJHQ¿QQVHQOLWHQJUXSSDYVlOJRFKDVS
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

68

Barrblandskog med friställda gamla tallar
Enstaka lövträd
Ett underskikt av lövträd ståendes i grupper
Liggande döda träd

Inga brådskande åtgärder.
Gallra bort träd som växer in i tallkronorna.
Röj svagt i underskiktet.
Lägg omkull stående döda träd.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan

Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2015)

1. Västra Täby

23. Mörtsjö naturpark

Skarpäng
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Skala 1:3000
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1. Västra Täby

23. Mörtsjö naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Mörtsjö naturpark (5,6) ha

Ägare: Täby kommun (3,6) ha
TFAB (2,0) ha

,RPUnGHW¿QQVHQ¿QDOVXPSVNRJPHGGHQVlOOV\QWDVXPSYLROHQ'HW¿QQV
RFNVnIXNWVWUnNEHYX[QDPHGWlWO|YVNRJRFKHWWLQVODJDYWDOO'HVVDRPUnGHQ
är klassade som Naturminne RFKVNDEHYDUDV 6HJU|QUDVWHULQJSnELIRJDG
NDUWD *UDQHQE|UMDUWUlQJDXWDOHQ,|YULJDGHODUYl[HUEDUUEODQGVNRJPHG
JOHVWXQGHUVNLNWDYJUDQRFKO|Y%DNRPKXVHQSn0|UWVM|JUlQGlUVNRJHQ
JOHVDUHRFKXQGHUVNLNWHWVDNQDVQlVWDQKHOW,GHQNXSHUDGHGHOHQRYDQI|U
%lFNYlJHQPHGEDUUEODQGVNRJlULQVODJHWDYDVSRFKEM|UNLGHW|YUHVNLNWHW
VWRUW'HW¿QQVlYHQHQVWDNDHNDULVOXWWQLQJHQPRWV|GHU
Yta 1:
x /|YVXPSVNRJDYDORFKEM|UNPHGLQVODJDYWDOO
x '|GYHG
Yta 2: Naturminne
x Alsumpskog
x $ONlUUPHGWDOORFKEM|UN
x '|GYHG
Yta 3:
x Barrblandskog
x )ULWWVWnHQGHVWRUDWDOODU
x *UDQLDOODVNLNWHQVWDNDRFKLVW|UUHJUXSSHURPUnGHQ
x 8QGHUVNLNWDYWDOOJUDQRFKU|QQEXNHWWHU
Yta 4: Naturminne
x 7DOOEM|UNRFKDONlUU
x (QVWDNDJUDQLXQGHUVNLNW
x '|GYHG
Yta 5:
x Blandskog med naturskogskaraktär.
x Tallhällmarksskog med gamla tallar kring berghällen
x Glest underskikt av olika sorters träd längs motionsspåret och mot
husen
x '|GYHG
Yta 1:5|MJDOOUDERUWVPnRFKPHOODQVWRUD
JUDQDU(QGDVWGHVWRUDJDPODJUDQDUQD
VSDUDV5|MIUDPHQ¿QEnUGDYJUDQRFK
O|YWUlGOlQJVVWLJHQPRWKXVHQ
Yta 2, 4: 5|MJUDQLQDWXUPLQQHVRPUnGHQD
DQQDUV¿QQVULVNI|UVWRUI|UlQGULQJDY
dessa.
Yta 5: )ULKXJJVWRUDRFKJDPODWDOODU

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
70

Skarpäng

5|MQLQJJDOOULQJ 

1. Västra Täby

24. Litsbyvägens naturpark
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Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Litsbyvägens naturpark (0,5) ha

Ägare: Täby kommun

Smal en grön korridor med träd och buskar på båda sidor om gångvägen.
Husägarna längs gångvägen utnyttjar en stor del av marken till tomtmark
7UlGHQlUUHODWLYWXQJDRFKGlU¿QQVDOODYDQOLJDWUlGVODJ *UDQWDOOEM|UN
DVSVlOJO|QQ
x Friställda träd gärna tallar och ädla lövträd
x )ULVWlOOGDU|QQEXNHWWHUVlOJEXNHWWHURFKHQEXVNDU
x Några enstaka små granar
Friställ lämpliga träd som kan utvecklas väl.
Röj fram rönn- och sälgbuketter.
*\QQDO|QQDURFKHNDU

5|MQLQJ 

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

25. Palissadgränds naturpark
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Skala 1:2000
Västra Täby

Palissadvägens naturpark (0,9) ha

Beskrivning

Lövskog med inslag av tall. Träd i alla skikt och områden med varierande
täthet. Stora buskage av trädgårdsväxter. I delar av området klipps gräset.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

72

Lövskog (björk, asp,sälg) med träd i alla skikt
Friställda tallar i grupp och ett fåtal fritt stående
Avgränsade buskage
Små och stora ädla lövträd (ek, lönn, ask)

Röj/gallra i tallgruppen och bland aspar och
björkar för att gynna stadiga och friska träd.
Gynna ädellöv t ex ask, lönn.
Röj fram buskar och snår till tydligt
avgränsade buskage.
Vid röjning under kraftledningen gynna
nypon enbuskar, rönnar och små ekar.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2

Ägare: Täby kommun

Röjning/gallring (2015)

1. Västra Täby

26. Ljungmyrsvägens naturpark
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Skala 1:3000

Fördjupad
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1. Västra Täby

26. Ljungmyrsvägens naturpark
Västra Täby

Ljungmyrsens naturpark (0,0) ha

Beskrivning

7lWEODQGVNRJDYWDOOJUDQRFKEM|UN(QVWDNDVWRUDVlOJDU¿QQVLRPUnGHWRFK
HWWWlWWRU|MWXQGHUVNLNWDYJUDQRFKEM|UN1RUURPJnQJYlJHQlUWUlGHQlOGUH
RFKJUDQHQGRPLQHUDU3nNXOOHQGlUVNROEDUQHQOHNHU|YHUJnUGHWWLOOWDOOVNRJ
med ett mellanskikt av gran och ett glest underskikt,. Kraftledningsgatan
GRPLQHUDVDYHWWP\FNHWWlWWXSSVODJPHGEM|UNVO\+lU¿QQVRFNVnVPn
granar, rönnar, nypon och enbuskar.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Ägare: Täby kommun

)OHUVNLNWDGEODQGVNRJ
)ULVWlOOGDVWRUDJDPODWDOODU
Små granar i grupper
'|GYHG HQGDVWOLJJDQGHQlUDVNRODQ
)ULVWlOOGDU|QQEXNHWWHURFKHQEXVNDU

Yta 1:
x )ULVWlOOGDWDOODUPHGHWWXQGHUVNLNWDYHQEXVNDURFKU|QQEXNHWWHU
x Aspgrupp med pelarsalskaraktär
x Enstaka välutvecklade granar och björkar
5|MLXQGHUVNLNWHWI|UDWWVNDSDWlWDUHRFK
glesare partier.
Gallra bort träd som trängs med andra,
J\QQDIUDPI|UDOOWWDOO
9LGU|MQLQJXQGHUNUDIWOHGQLQJHQJ\QQDV
rönn, enbuskar, nypon och hassel.
Yta1:
)ULVWlOOVWRUDWDOODU
Ta bort granen som lutar över vägen.
Såga av de nedersta grenarna på granar nära
gångvägar. (Trygghetsaspekt)
Gynna enbuskar och rönnbuketter.
Gallra i aspgruppen.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Skarpäng

*DOOULQJU|MQLQJ 

1. Västra Täby

27. Lövbackens naturpark
vägen
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Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Lövbackens naturpark (1,1) ha

Ägare: Täby kommun

Tallhällmarkskog med öppna berghällar och långsam växande tallar i övre
skiktet. Ett glest underskikt med tall, björk, gran, rönn och ek. I områdets
\WWHUNDQWHU¿QQVHWWInWDOVW|UUHJUDQDURFKDVSDU/LJJDQGHRFKVWnHQGHG|G
ved.
x
x
x
x
x

Tall i alla skikt
Friställda rönnbuketter
Friställda enbuskar
Liggande och stående döda träd
Enstaka små granar, ekar och björkar

Svag röjning bland aspar och granar.
Ta bort mellanstora aspar och granar i
områdets ytterkanter.

Röjning/gallring (2015)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

28. Lövbacksleken
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Skala 1:2000
Västra Täby

Lövbackslekens naturpark (0,5) ha

Beskrivning

Runt lekplatsen och fotbollsplanen växer höga tallar och granar med björk
RFKDVSVWnHQGHVLJUXSSHU,RPUnGHW¿QQVHWWInWDOVW|UUHVlOJDURFKHWWJOHVW
underskikt av gran, asp och björk. Enstaka stående döda björkar.
x
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

76

Barrblandskog
Välutvecklade Björk- och aspgrupper
Friställda sälgar
Rönnbuketter, små granar och björkar i underskiktet
Liggande döda träd

Lättare röjning bland aspar och björkar.
Lägg ner de döda björkarna.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2

Ägare: Täby kommun

Röjning (2015)

1. Västra Täby

29. Byalagsvägens naturpark
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Skala 1:2000

Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby

29. Byalagsvägens naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Byalagsvägens naturpark (1,6 ha)

x
x
x
x
x
x

Mål

Bevarad trädslagsblandning med träd i alla skikt
)ULVWlOOGDVWRUDWDOODU
Tallhällmarksskog
Grova välutvecklade aspar
%M|UNDULJUXSSRFKHQVWDND
)ULVWlOOGDHQEXVNDURFKU|QQEXNHWWHU

)ULVWlOOVWRUDWDOODU
/lJJRPNXOOG|GDWUlGQlUDVWLJHQRFK
I|UVNRODQ
5|MLXQGHUVNLNWHW
*\QQDHNHQEXVNDURFKU|QQ
*DOOUDERUWWUlGVRPYDQGUDWXWI|UOnQJWLQ
på gräsängen.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
78

Ägare: Täby kommun

Talldominerad barrblandskog på bergkulle. Tallhällmarksskog på toppen.
,OXFNRUQD¿QQVHWWInWDOEM|UNJUXSSHURFKHQVWDNDO|YWUlG8QGHUVNLNWHWlU
RMlPQWRFKEHVWnUIUlPVWDYWDOOJUDQHNEM|UNHQEXVNDURFKU|QQ%nGH
OLJJDQGHRFKVWnHQGHG|GDWUlG¿QQVLKHODRPUnGHW,|VWUDNDQWHQYl[HUÀHUD
stora aspar.
Obs!)RUQPLQQHLV|GUDGHOHQ
Obs!6WLJHQIUnQI|UVNRODQRFKQRUUXWlUHQVDPIlOOLJKHWRFKlJVLQWHDY
kommunen.

(Övergripande)

Åtgärder

Ella Gård

5|MQLQJJDOOULQJ 

1. Västra Täby

en

30. Täbyvägens naturpark

Ella Gård
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Skala 1:3000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

30. Täbyvägens naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Täbyvägens naturpark (1,7 ha)

x
x
x
x
x
x

Mål

Mål

Åtgärder

Yta 1:
x
x
x
Yta 2:
x
x
Yta 3:
x
x
x
x
x

Ädellövskogslund med träd i alla skikt
Välutvecklade grova aspar
Hasselbuketter och enbuskar
(QVWDNDJUXSSHUPHGWDOORFKJUDQ
'|GYHGOLJJDQGHRFKVWnHQGH
Utvalda årsskott av framför allt ädla lövträd

%M|UNJUXSSLSHODUVDOVNDUDNWlU
)ULVWlOOGVWRUDVS
Friställda sälgbuketter
9lOXWYHFNODGHEM|UNDULSHODUVDOVNDUDNWlU
(QVWDNDIULWWVWnHQGHO|YWUlG DVSVlOJ
Stora granar på rad
Fritt stående tallar
Fritt stående lövträd
Sälg- och rönnbuketter
Avgränsade buskage

2PUnGHWJDOOUDGHVU|MGHV
5|MQLQJJDOOULQJ 
*DOOUDEODQGEM|UNDUQD +DOYDWUlGHWVOlQJG Området ingår i den årliga
VNDYDUDJU|QNURQD
VO\U|MQLQJHQ
*DOOUDLI|UVWDKDQGERUWDVSDURFKEM|UNDU
som konkurrerar med ädla lövträd.
Gynna lönn, ek, ask, alm och fågelbär.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Ägare: Täby kommun

Lövblandskog med en stor andel ädla lövträd tex lönn, ek, alm och fågelbär.
Underskiktet består av lönn, hasselbuketter, enbuskar och hägg. Norr om
JnQJYlJHQ¿QQVlYHQJUXSSHUPHGWDOORFKJUDQ'lU¿QQVlYHQJUXSSHU
DYJURYDDVSDUEM|UNDUKDVVHOEXNHWWHUG|GYHGRFK|SSQDOXFNRU9LG
%\DODJVYlJHQ¿QQVHQYlOXWYHFNODGEM|UNJUXSSPHG¿QDEM|UNDU

(Övergripande)

6SHFL¿N\WD1U

Ella Gård

1. Västra Täby

31. Rösjöskolans naturpark

Rösjöväg

Skarpäng

en

Myntgränd

Skala 1:1000

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

31. Rösjöskolans naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Rösjöskolans naturpark (0,2) ha

x
x
x
x

Mål

Vindstabila träd i ett övre skikt med framför allt tall
Friställda enbuskar och hasselbuketter
Liggande döda träd
Friställda alar

Röj/gallra i sälggruppen.
Röj under alarna.
Röj fram hasselbuketter.
Svag gallring bland de långsmala tallarna
mot Myntgränd.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad
naturparksplan
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Ägare: Täby kommun

Gles skog på berghäll, nästan utan underskikt på grund av hårt markslitage.
Skolbarn - lekskog. Det övre skiktet består av tallar och enstaka granar.
I kanten mot gångvägen och i slänten mot planket växer björkar, sälgar,
enbuskar och en stor gullregn. På den lilla ytan vid Myntgränd växer två
grupper. Den enagruppen består av höga tallar, enstaka björkar och aspar med
ett underskikt av små ekar och hasselbuketter. Den andra gruppen består av
sälgar och björkar med små granar och sälg i ett undreskikt.
Längs diket intill fotbollsplanen står en rad med större alar och ett underskikt
av al och björk.

(Övergripande)

Åtgärder

Skarpäng

Röjning/gallring (2015)

1. Västra Täby

32. Forsvägens naturpark
äg

en

Skarpäng
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gen
Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Forsvägens naturpark (0,7) ha
kommun

Ägare: Täby

Bergrygg med tallhällmarksskog. Glest stående lågvuxna tallar och enstaka
U|QQEXNHWWHUSnEHUJHW5XQWRP¿QQVHQJOHVWDOOVNRJPHGHWWInWDOJUDQDURFK
EM|UNDU8QGHUVNLNWHWlUlYHQGHWJOHVWRFKEHVWnUDYEM|UNHNWDOOJUDQRFK
små rönnar.
x Tallhällmarksskog med tallar i alla skikt
x *DPPDOJOHVWDOOVNRJPHGHQVWDNDJUDQDUEM|UNDURFKDVSDU
x *OHVWXQGHUVNLNWDYU|QQEXNHWWHUVPnJUDQDUEM|UNRFKHN
6YDJU|MQLQJDYJUDQDUVRPNRQNXUUHUDU
med tallar.
)ULVWlOOWDOODU

5|MQLQJ 

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
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1. Västra Täby

33. Rösjöbadets naturpark
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Skala 1.3000
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1. Västra Täby

33. Rösjöbadets naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Rösjöbadets naturpark (5,0) ha

Skarpäng
Ägare: Täby kommun

Naturparken är belägen i en sluttning ner mot Rösjöns strand. I större delen
DYRPUnGHWlUO|YWUlGHQGRPLQHUDQGH'HW¿QQVHQO|YVXPSVNRJPHGVWRUD
alar, björkar och enstaka aspar och hasselbuketter mellan parkeringen och
Träkolsgränd. I sumpskogen har granar börjat växa in i lövträdens kronor
RFKNRQNXUUHUDUlYHQPHGGHInWDOODUVRP¿QQVGlU6|GHURPSDUNHULQJHQ
¿QQVHWWVWRUWRPUnGHPHGVWRUDDVSDUVRPKDUHWWELWYLVWlWWXQGHUVNLNWPHG
hasselbuketter. I södra kanten växer granar in bland lövträden och i väster
PRWVM|Q ¿QQVHQVWRUDQGHODODURFKlYHQQnJUDVWRUDHNDUPHGXQGHUVNLNW
DYKDVVHOEXNHWWHU+DVVHOEXNHWWHUQD¿QQVlQGDIUDPWLOOKXVHQRFKPRW
områdets norra gräns. På udden nedan för de små husen växer glest med
VWRUDJDPODWDOODURFKQnJUDVWRUDJUDQDU'HW¿QQVEM|UNDULROLNDnOGUDURFK
grupper med unga långsmala aspar. Norr om stranden vid vattnet växer en
tät grupp med alar. Flera stora gamla alar, stora sälgbuketter, björkar och
HQVWRUHN¿QQVLVOXWWQLQJHQRYDQI|U'HWYl[HUHQVW|UUHJUXSSJXOOUHJQ
bland skogsträden. I områdets norra del, i sluttningen ovanför alarna, växer
främst tallar men med inslag av stora och små granar och enstaka björkar.
En del unga granar börjar växa upp i tallarnas kronor och vid grusvägen
5|VM|YlJHQ ¿QQVHQJUXSSVWRUDJDPODDVSDUVRPRFNVnlUWUlQJGDDYJUDQDU
XQGHULIUnQgYHUKHODQDWXUSDUNHQ¿QQVG|GDWUlGVWnHQGHRFKOLJJDQGH
9lVWHURPYLOORUQDSn7UlNROVJUlQGRFK7MlGHUYlJHQ¿QQVHQVPDONRUULGRU
som är naturpark. Där växer träden olika tätt beroende av husägarnas egen
röjning.
x
x
x
x
x
x
Yta 1:
x
Yta 2:
x
Yta 3:
x
Yta 4:
x
x

Friställda ekar
Friställda stora tallar
Friställda hasselbuketter
Stora granar enstaka och i grupp
Glest underskikt utan granar längst vägen mot stranden
Döda träd, liggande om säkerhetsrisk

Lövsumpskog (al, björk, asp)
Hassellund med överskikt av grova lövträd (ek, al, asp)
Barrskog med främst tallar
Lövrikt glest bryn mot den stora skogen
Friställda tallar

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

33. Rösjöbadets naturpark

Åtgärder

Yta 1: Gallra/röj bort granar som
konkurrerar med lövträd i sumpskogen.
Yta 2: Friställ de stora asparna söder
om parkeringen. Gallra även bort tallar
i det lövrika området mellan parkering,
motionsspåret och stugorna. Gynna ekar, al
och hasselbuketter.
Gallra hårt i de unga aspgrupperna på
udden. Spar enstaka fritt stående asp.
Friställ de stora gamla tallarna och andra
tallar som kan bli stora och grova.
Låt algrupperna vid sjökanten vara täta.
Yta 3: Friställ tallar och de stora asparna
vid vägen.
Yta 4: Friställ tallar och enbuskar.
Gynna löv (ek, sälg, rönn) vid röjning enligt
mål.

Naturparksplan
del 2
Fördjupad naturparksplan
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Skarpäng
Röjning/gallring (2014)

1. Västra Täby

34. Ropgränds naturpark
rnk

ärr

svä

gen

Ropgr

änd

Bjö

Skarpäng

Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Ropgränds naturpark (0,3 ha)

Ägare: Täby kommun

Blandskog i en sänka mellan två radhuslängor. I det övre skiktet växer tallar,
granar och enstaka lövträd. Mellanskiktet består av al, björk och ek. Bitvis
växer underskiktet tätt och består till stor del av björk och gran. En stor död
gran står också på den lilla ytan.
x
x
x
x

Barrblandskog med välutvecklade lövträd
Friställda sälgbuketter
Små grupper med tätt underskikt av gran, rönn och björk
Döda träd liggande och stående

Röj i underskiktet närmast husen, gynna
lövträd.
Gallra bland granarna som står nära husen.

Röjning/gallring (2015)

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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1. Västra Täby

35. Skarpgränds naturpark
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Skala 1:1000
Västra Täby

Skarpgränds naturpark (0,3) ha

Beskrivning

7lWO|YVNRJPHGEM|UNDVSRFKHNLHWW|YUHVNLNW(WWInWDOWDOODU¿QQVL
RPUnGHW(QPLQGUHXQJVNRJDYDVS1nJUDKDVVHOEXNHWWHUVOnQElUVEXVNDU
RFKHQVWDNDO|QQDU¿QQVRFNVn%ODQGHNDUQDLEU\QHWVRPJUlQVDUPRW
fotbollsplanen står de yttre i Danderyds kommun.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

88

/|YVNRJPHGHQPLQGUHDYJUlQVDGJUXSSPHGWDOO
Friställda ekar
Hasselbuketter
Avgränsade slånbärsbuskage

5|MLGHWP\FNHWWlWDXQGHUVNLNWHW
*\QQDKDVVHOO|QQRFKEM|UN
*DOOUDEODQGDVSDURFKEM|UNDUJ\QQD
EM|UNHQ
)ULVWlOOHNDULEU\QHWVRPNDQEOLVWRUDRFK
ståtliga.
Gallra i aspgruppen.

Fördjupad naturparksplan
Naturparksplan
del 2

Ägare: Täby kommun

5|MQLQJJDOOULQJ 

1. Västra Täby

36. Mantalsvägens naturpark

Ella Gård
Mantal

svägen

Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Mantalsvägens naturpark (0,7 ha)

Ägare: Täby kommun

Åsrygg glest bevuxen med ek, björk, tall, rönn och enstaka enbuskar.
0RWKXVHQ¿QQVHWW¿QWXQGHUVNLNWDYO|QQRFKHQYlOVN|WWEM|UNJUXSS
LSHODUVDOVNDUDNWlU,RPUnGHWVV|GUDGHO¿QQVHQVWRUHNRFKÀHUDHNDUL
mellanskiktet.
x
x
x
x
x

)ULVWlOOGDWDOODU
)ULVWlOOGDVWRUDJDPODHNDU
/|QQDULJUXSSRFKIULVWlOOGD
%M|UNJUXSSLSHODUVDOVNDUDNWlU
)ULVWlOOGDU|QQEXNHWWHURFKHQEXVNDU

Öppna upp successivt kring de grova ekarna
genom att ta bort enstaka träd.
Gallra bland björkarna.
(QVWDNDO|QQDURFKO|QQJUXSSHUJ\QQDVYLG
JDOOULQJEODQGEM|UNDUQD

*DOOULQJU|MQLQJ 

Fördjupad
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1. Västra Täby

37. Enhagsbackens naturpark

1
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Skala 1:3000
Västra Täby

Enhagsbackens naturpark (1,9 ha)

Beskrivning

Barrblandskog med övervägande tall i det övre skiktet. Ett tätt snårigt
underskikt bestående barr och lövträd blandat. Enstaka grupper med stora
DVSDURFKDQGUDO|YWUlG0nQJDWUlGlUG|HQGHRFKGHW¿QQVPnQJDG|GDWUlG
både stående och liggande. Delvis tränger träden ut mot gångvägen längs med
Enhagsvägen.
2PUnGHWlURVN|WWRFKNlQQVVNUlSLJWRFKVW|NLJW'HW¿QQVÀHUDNRPSRVWHU,
brädhögar och gamla plastleksaker.
x
x
x
x

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Friska barrträd i alla skikt
Ett underskikt med rönnbuketter, enbuskar, björkar och aspar
Frihuggna små ekar
Döda träd liggande och stående

Yta 1:
x Lövskog
x Lövträd i alla skikt
Friställ de stora tallarna.
)ULVWlOO¿QDJUDQDUI|UYDULDWLRQ
Röj i underskiktet gynna tall, rönn och
enbuskar.
5|MIUDPHWWJOHVWEU\QOlQJV(QKDJVYlJHQ
Yta 1:
5|MIUDPXWYDOGDnUVVNRWWI|UIUDPWLGHQV
friska träd.
*DOOUDIUDPYLWDODO|YWUlGSnOlPSOLJD
platser som kan bli grova.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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Ägare: Täby kommun

Gallring/röjning (2015)

1. Västra Täby

38. Tranvägens naturpark
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Skala 1:2000
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Mål

6SHFL¿N\WD1U

Åtgärder

Tranvägens naturpark (0,7 ha)

Ägare: Täby kommun

Område med många olika trädarter även äppelträd och trädgårdsbuskar.
7UlGHQVWnUGHOYLVJOHVWPHGlQJVOLNQDQGHPDUNHPHOODQ(WWÀHUWDOWUlGlU
VWRUDRFKJURYD WDOOJUDQDO )OHUDWUlGlUG|HQGHHOOHUVNDGDGH'HW¿QQV
också en större grupp alar med hägg i underskiktet.
x
x
x
x
x
x
x
x
Yta 1:
x
x
x
x
x

Gles aspgrupp (stora träd) med ett underskikt av unga aspar
Gamla grova träd
Friställda fruktträd
Fritt stående lönnar
Sälggrupper
Utvalda årsskott för nästa generations stora träd
Liggande död ved
Små grangrupper för mindre insyn mot industri

Artrik lövgrupp
Alar i alla skikt
Enstaka björkar och tallar
Hägg i underskiktet
Död ved stående/liggande

Lägg ner döda träd som innebär
säkerhetsrisk.
Gallra/röj i aspgruppen.
Gallra/röj försiktigt fram friska träd i hela
området. Gynna tall före gran.
Yta 1:
Gallra/röj fram friska alar i alla skikt.
Lämna enstaka döda träd stående.

Gallring/röjning (2015)

Fördjupad
naturparksplan
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1. Västra Täby
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39. Olympiavägens naturpark

Skala 1:2000

Fördjupad naturparksplan
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1. Västra Täby

39. Olympiavägens naturpark
Västra Täby

Beskrivning

Mål
(Övergripande)

Åtgärder

Olympiavägens naturpark (0,2) ha

Ella Gård
Ägare: Täby kommun

Två helt olika grupper av träd med en gräsyta där i mellan dem.
Yta 1: Mot Stockholmsvägen växer ett tätt snår, en ungskog av asp, lönn,
N|UVElUKlJJRFKVlOJbYHQV\UHQEXVNDU¿QQV/|YVNRJHQVNDYDUDHWWVN\GG
mot vägen.
Yta 2: På en liten kulle står en grupp krokiga och lutande tallar tillsammans
PHGÀHUDVWRUDEM|UNDU8QGHUVNLNWHWlUELWYLVWlWWRFKEHVWnUDYU|QQO|QQRFK
HQEXVNDU,NDQWHQ¿QQVQ\SRQEXVNDURFKPXUJU|QD
Yta 1:
x
x
x
Yta 2:
x
x
x
x
x

*URYDO|YWUlGO|QQDVSRFKVlOJ
8QGHUVNLNWDYKlJJN|UVElUO|QQVlOJRFKDVS
Avgränsade syrenbuskar
)ULWWVWnHQGHJDPODJURYDWDOODU
*DPODEM|UNDU
)ULVWlOOGDU|QQEXNHWWHURFKHQEXVNDU
Avgränsade nyponbuskage
/LJJDQGHG|GYHG

Yta 1:5|MJDOOUDI|UVLNWLJWEODQGO|YWUlGHQ 5|MQLQJJDOOULQJ 
*\QQDO|QQ¿QDDVSDURFKVlOJL
överskiktet.
6SDUDKlJJN|UVElURFKVlOJI|UDWWVNDSD
ett frodigt underskikt.
Yta 2:)ULKXJJWDOODUYLGEHKRY
5|MIUDP¿QDU|QQEXNHWWHURFKHQEXVNDU
Avgränsa nyponbuskarna.

Fördjupad
naturparksplan
Naturparksplan
del 2
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